Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
IČO: 36 442 151, IČ DPH: SK2022187453, DIČ: 2022187453
tel.: 0850 166 007, e-mail: prevadzkovatel@ssd.sk, www.ssd.sk

ŽIADOSŤ O ZMENU TECHNICKÝCH PARAMETROV NA EXISTUJÚCOM
ODBERNOM MIESTE - MIMO DOMÁCNOSTI
1. PREDMET ŽIADOSTI* (označte jednu, alebo viac možností)
Zmena hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity (MRK)
Vyjadrenie k sadzbe pre elektrické kúrenie (len pre NN sadzby)
Rekonštrukcia odberného elektrického zariadenia (OEZ) (prívod, prekládka merania ...)
Iná žiadosť k zmene technických parametrov

2. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI

(Vypíšte čitateľne paličkovým písmom)

Názov spoločnosti*:
IČO*:

DIČ*:

IČ DPH*:

Obec*:

PSČ*:

Ulica*:

Číslo domu*:

E-mail:

Telefón*:

3. KOREŠPONDENČNÁ ADRESA (vyplňte, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu)
Obec*:

PSČ*:

Ulica*:

Číslo domu*:

4. ADRESA ODBERNÉHO MIESTA
EIC odberného miesta*: 24ZSS

PSČ*:

Obec*:

Ulica*:

Číslo parcely*:

Číslo domu / bytu*:

5. AKTUÁLNE TECHNICKÉ PARAMETRE ODBERNÉHO MIESTA
Aktuálna hodnota hlavného ističa (A) pred elektromerom, alebo MRK (kW)*:
Aktuálny počet fáz*:

1-fáza

A alebo

kW

3-fázy

6. POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRE ODBERNÉHO MIESTA
- k zmene hodnoty MRK**:

Požadovaná hodnota hlavného ističa v ampéroch pred elektromerom:

A alebo

kW

- k vyjadreniu k sadzbe pre elektrické kúrenie (len pre NN sadzby)**:
Druh elektrického kúrenia:

priamovýhrevné

akumulačné

- k rekonštrukcii OEZ**:

Prekládka merania

Rekonštrukcia nemeraného prívodu

Zmena počtu fáz:

1 fáza

tepelné čerpadlo
3 fázy

- popis inej žiadosti o zmenu technických parametrov**:

7. POVINNÉ PRÍLOHY**
K rekonštrukcii OEZ doložiť projektovú dokumentáciu v elektronickej forme (na CD, USB ...).
8. POZNÁMKY ŽIADATEĽA

9. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV
.........................................................................
Dátum a pečiatka podateľne SSD, a. s.

............................................
Dátum

...................................................................
Podpis žiadateľa

Svojím podpisom potvrdzujem pravdivosť a správnosť údajov uvedených v žiadosti.
Informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webovom sídle Stredoslovenskej distribučnej, a. s.: www.ssd.sk
*povinný údaj

** povinné zadanie údaju je podmienené zvolením vybranej alternatívy v žiadosti

POKYNY K VYPLNENIU ŽIADOSTI
Žiadosť je určená pre vyjadrenie k zmene technických parametrov na odbernom mieste, ktorá predstavuje jednu, alebo viacero uvedených možností ako zmenu hodnoty hlavného ističa pred elektromerom, alebo zmenu hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity
(MRK), prechod na elektrické vykurovanie, prekládka elektromerového rozvádzača, úprava elektromerového rozvádzača na iný typ
merania, zmena počtu fáz, atď.
Žiadosť je možné vyplniť elektronicky s následným vytlačením a podpísaním, alebo vytlačiť a vyplniť čitateľne podľa nasledovných pokynov:
1. Predmet žiadosti - je povinný údaj, krížikom označte jednu, alebo viaceré z uvedených možností. V prípade, že nebude označená žiadna
možnosť, žiadosť bude vrátená žiadateľovi na prepracovanie.
2. Údaje o žiadateľovi
Názov spoločnosti, IČO a DIČ - je povinný údaj, IČ DPH – uveďte v prípade ak ste platcom DPH,
Obec - je povinný údaj, uveďte názov obce,
PSČ - je povinný údaj, uveďte poštové smerovacie číslo obce,
Ulica - je povinný údaj, uveďte názov ulice, ak obec nemá uličný systém, uveďte opätovne názov obce,
Číslo domu - je povinný údaj, uveďte orientačné číslo domu, pre doručenie vyjadrenia,
Email – uveďte Vašu e-mailovú adresu,
Telefón - je povinný údaj, uveďte číslo Vášho telefónu.
3. Korešpondenčná adresa – údaje vyplňte iba v prípade ak je korešpondenčná adresa odlišná od adresy trvalého pobytu.
4. Adresa odberného miesta
EIC odberného miesta – je povinný údaj, uveďte EIC kód odberného miesta (podľa existujúcej zmluvy alebo poslednej faktúry),
PSČ - je povinný údaj, uveďte poštové smerovacie číslo obce,
Obec - je povinný údaj, uveďte názov obce, kde sa odberné miesto nachádza,
Číslo parcely - je povinný údaj, uveďte číslo parcely (parciel), na ktorej (ktorých) sa odberné miesto nachádza,
Číslo domu / bytu - je povinný údaj, uveďte popisné / súpisné číslo domu / bytu.
5. Aktuálne technické parametre odberného miesta
Aktuálna hodnota hlavného ističa (A) pred elektromerom, alebo MRK (kW) – je povinný údaj, uveďte hodnotu hlavného ističa v ampéroch, alebo maximálnu rezervovanú kapacitu (MRK) v kilowatoch a označte príslušnú technickú jednotku,
Aktuálny počet fáz – je povinný údaj, označte jednu z možnosti pre počet fáz ktoré sú súčasťou prívodu odberného miesta.
6. Požadované technické parametre odberného miesta
Ak ste označili „Zmenu hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity (MRK)“ potom:
Požadovaná hodnota hlavného ističa (A) pred elektromerom, alebo MRK (kW) – je povinný údaj, uveďte požadovanú hodnotu hlavného ističa v ampéroch, alebo maximálnu rezervovanú kapacitu (MRK) v kilowatoch a označte príslušnú technickú jednotku,
Ak ste označili „Vyjadrenie k sadzbe pre elektrické kúrenie“, ktoré sa uvádza len pre NN sadzby C7 a C8 potom:
Druh elektrického kúrenia - je povinný údaj, označte jednu z možností pre plánovaný typ kúrenia,
Ak ste označili „Rekonštrukciu odberného elektrického zariadenia (OEZ)“ potom označte aspoň jednu z nasledovných možností:
Prekládka merania – zmena umiestnenia elektromerového rozvádzača na verejne prístupné miesto,
Rekonštrukcia nemeraného prívodu – zmena trasy, alebo prierezu nemeraného prívodu (prípojky),
Zmena počtu fáz – označte jednu z možnosti pre počet fáz, ktoré budú súčasťou prívodu odberného miesta.
Popis inej žiadosti o zmenu technických parametrov – uveďte požadovanú zmenu technických parametrov na existujúcom odbernom
mieste (napr. zmena trasy nemeraného prívodu), ktorá nie je v hore uvedených možnostiach.
7. Povinné prílohy
Ak ste označili „Rekonštrukciu odberného elektrického zariadenia (OEZ)“ potom je povinnou prílohou projektová dokumentácia v elektronickej forme (na CD nosiči, USB ...) pre zvolený typ rekonštrukcie.
8. Doplňujúce informácie žiadateľa - Ďalšie upresňujúce informácie ku žiadosti.
9. Potvrdenie správnosti údajov
Dátum - je povinný údaj, uveďte dátum vyplnenia Žiadosti,
Podpis žiadateľa – žiadosť musí byť podpísaná žiadateľom.
Správne vyplnenú a podpísanú žiadosť doručte prostredníctvom prevádzkovateľa poštových a/alebo zásielkových služieb na adresu:
Stredoslovenská distribučná, a.s.,
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
V prípade neúplnosti a/alebo nesprávnosti údajov uvedených v žiadosti, bude Vaša žiadosť zamietnutá. Žiadateľ je následne povinný podať
novú žiadosť.
Zákonná 30 dňová lehota na vybavenie Vašej žiadosti začne plynúť až po doručení kompletne vyplneného a podpísaného tlačiva s povinnými
dokladmi vyplývajúcimi z typu Vašej požiadavky.

